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Castelo Branco 48 Hour Film Project 2015 

A associação ST Arte de Castelo Branco vai trazer aos cineastas nacionais a oportunidade de 

participar na maior competição de curtas-metragens do mundo, em Castelo Branco. 

Trata-se de um evento internacional que acontece nas principais cidades em todo o mundo e 

em 2015, Portugal concorre com duas cidades pela primeira vez. 

Em Novembro, equipas de realizadores, argumentistas, atores e técnicos do ramo audiovisual 

vão receber um género de filme por sorteio, um personagem, uma frase e um adereço para em 

apenas 48 horas escrever, produzir, gravar, editar e compor uma curta-metragem. Será um fim-

de-semana frenético pelas ruas da cidade de Castelo Branco. 

As curtas-metragens são depois exibidas no Cineteatro Avenida, num evento aberto à 

comunidade para votar na melhor curta-metragem do público. 

No mesmo mês, cidades como Antuérpia, Buenos Aires, Cidade do México, Dubai, Istanbul, 

Roma, Shangai, Tirana, Tóquio e Castelo Branco em representação nacional estarão debaixo dos 

holofotes internacionais. 

Em 2015 estarão cineastas de mais de 130 cidades a competir em todo o mundo para ganhar o 

título de melhor curta-metragem em 48 horas, que é conhecida no Filmapalooza em Atlanta. As 

melhores curtas são depois apresentadas no Festival de Cannes. 

 

2014 – A primeira edição 
Em 2014 tivemos a primeira edição do “48 horas” em Castelo Branco. Depois de um interregno 

em Portugal, desde 2012, o 48HFP regressava a Portugal oferecendo condições únicas para os 

participantes. 

Sumariamente: 

 nº de equipas 

o 19 - Inscrições 

o 14 - Participaram no Kickoff 

o 13 - Entregaram um filme 

 nº de pessoas 

o 182 Cineastas 

 Realizadores 

 Técnicos 

 Atores 

 Figurantes 
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Conscientes da responsabilidade que era ter um filme a representar Portugal e Castelo Branco 

no estrangeiro, a ST Arte procurou construir um painel de júris credível para eleger o melhor 

filme de 2014. Também era critério para a ST Arte assegurar que a região tivesse representação 

na avaliação dos filmes elegíveis à competição. 

 Júris 

o Mário Augusto – Repórter de cinema 

o Rui Madruga – Produtor (RTP) e realizador 

o Carlos Reis – Realizador e professor de produção audiovisual na ESART 

 

O filme vencedor “Do céu já não caem lágrimas” de João p. Nunes representou Castelo Branco 

e Portugal no Filmapolooza 2015, onde o filme recebeu excelentes críticas. 

O realizador João P. Nunes e a atriz albicastrense Laura Frederico viajaram até Hollywood, EUA, 

representando Portugal no Filmapalooza. A viagem foi o prémio da cidade co-financiado pela 

Associação ST Arte e a Câmara Municipal de Castelo Branco. 

Em 2015 queremos regressar ao Filmapalooza. 

 

Em 2014 foi assim: 

https://vimeo.com/110677577 

Página oficial da edição de 2014: 

http://www.48hourfilm.com/pt/castelobranco/2014.php   

https://vimeo.com/110677577
http://www.48hourfilm.com/pt/castelobranco/2014.php
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2015 – O regresso 
 

Para este ano a ST Arte pretende superar a todos os níveis. 

 

Quando O quê Onde 

29 Setembro Abertura de inscrições Online 

06 Novembro Fim das inscrições Online 

06 Novembro Kickoff (início das 48 horas) 

Sorteio dos géneros para cada equipa e 

são anunciados os elementos comuns a 

todos os filmes: um adereço, um 

personagem e uma fala. 

Bar Alternativa, em Castelo 

Branco 

08 Novembro Dropoff (fim das 48 horas) 

Entrega dos filmes produzidos nas 48 

horas. 

Apenas os filmes entregues até às 19:30 

são elegíveis para a competição. 

Bar Alternativa, em Castelo 

Branco 

14 e 15 

Novembro 

Screenings 

Projecção de todas as curtas produzidas 

durante as 48 horas. 

Cine Teatro Avenida em 

Castelo Branco 

05 Dezembro Best Of | Cerimónia de entrega dos 

prémios 

Anúncio dos vencedores nas várias 

categorias a concurso. 

Auditório da Biblioteca 

Municipal de Castelo 

Branco. 
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Os Locais 

A aposta recai no centro da cidade, retomando o mesmo espaço, agora Bar Alternativa, para o 

arranque das 48 horas após o sorteio e anúncio das condições comuns a todos os filmes. 

Novamente, a ST Arte conta, com a colaboração do CyberCentro para oferecer condições de 

trabalho para as equipas de fora. 

As estreias marcam agenda na maior sala de espetáculos em Castelo Branco, o Cine-Teatro 

Avenida. Para 2015 contamos com duas sessões de cinema, e incluímos em estreia absoluta no 

interior do país o filme vencedor de Lisboa. “A Estreia”, uma comédia negra de Reza Hajipour, 

com participação especial do ator António Pedro Cerdeira. 

A cerimónia de entrega dos prémios tem lugar no auditório da Biblioteca Municipal, que permite 

um contacto mais próximo com os vencedores e rever os filmes premiados. 

 

Quem pode participar 

Entusiastas, académicos, profissionais e todos aqueles que gostam de contar histórias com 

imagens em movimento. 

As inscrições estão limitadas a 24 equipas, sem número limite de participantes.  
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Júris 2015 

 Jorge Pelicano 

o Realizador de: 

 Ainda há Pastores 

 Pára-me de repente o pensamento 

 Pare, escute e olhe 

 Pedro Motta Silva 

o Professor e especialista em audiovisuais na Escola Superior de Artes em 

Castelo Branco (ESART) 

o Coordenador de projeto na produtora Digital Azul 

 Patrícia Vasconcelos 

o Diretora de Casting e da ACT - Escola de actores 

o Direção de casting em: 

 Os Gatos não Têm Vertigens 

 A Gaiola Dourada 

 A Bela e o Paparazzo 

 Call Girl 

 O Crime do Padre Amaro 

 

Ao júri cabe a difícil tarefa de eleger os vencedores nas seguintes categorias: 

Melhor Filme 

2º Melhor Filme 

Melhor realização 

Melhor Argumento 

Melhor Fotografia 

Melhor Elenco ou Melhor interpretação 

Melhor Edição 

Música Original 

Uso de género 

Uso do personagem 

Uso do adereço 

Uso da linha de diálogo 

Design de som 

Melhor Guarda Roupa 

 

O prémio do público é definido após as estreias e votação em cada sessão. 
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Filmapalooza 2016 

Recentemente anunciado, o Filmapalooza 2016 tem lugar em Atlanta, EUA, entre 2 e 6 de Março 

de 2016. Este evento marca o fim do tour de 2015 onde mais de 140 filmes vão ser exibidos. 

Perante vários públicos e avaliados por um júri internacional para apurar o melhor dos melhores. 

Portugal participa pela primeira vez com dois filmes. Castelo Branco e Lisboa. 

Neste evento as oportunidades de carreira sucedem-se porque é um encontro de profissionais 

do cinema que provam que é possível fazer-se cinema em apenas 48 horas. 

São anunciados os vencedores em várias categorias. São entregues os troféus oficiais do 48 Hour 

Film Project aos vencedores de cada cidade, e o melhor filme de 2015 ganha um prémio de 

$5000 US e a seleção para ir a Cannes. 

São ainda conhecidos 10 a 15 filmes selecionados para serem exibidos no Short Film Corner no 

Festival de Cannes 2016. 

 

O acesso ao Short Film Corner no Festival de Cannes é reservado e não está acessível ao público. 

Os participantes no 48 Hour Film Project têm todos credenciais para poder assistir a este evento.  

 

Mais informação aqui: 

http://www.48hourfilm.com/castelo-branco-pt   

http://www.48hourfilm.com/castelo-branco-pt
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Apoios 

A ST Arte não poderia deixar de agradecer o apoio dado pelos parceiros e todos aqueles que 

ajudam à produção destes eventos, pelo que fica a mensagem de agradecimento às instituições 

que apostam na cultura feita no interior do país, às pessoas que colaboram e acompanham a 

realização do 48 Hour Film Project em Castelo Branco. 

  

    

 

  
 

 

Para acompanhar a produção desta edição a ST Arte colocou o site 48hfp.starte.pt online onde 

serão disponibilizadas novidades em primeira mão e suporte de comunicação (audiovisual; 

fotografia; outros) para a imprensa. 

 

Http://48hfp.starte.pt/  

 

Afonso Fontão 

Castelo Branco Producer 

48 Hour Film Project, Inc. 

http://www.48hourfilm.com/castelobranco | castelobranco@48hourfilm.com  

http://starte.pt | afonso.fontao@starte.pt | 961 262 848 

http://48hfp.starte.pt/
http://www.48hourfilm.com/castelobranco
mailto:castelobranco@48hourfilm.com
http://starte.pt/
mailto:afonso.fontao@starte.pt
http://www.cm-castelobranco.pt/
http://www.jf-castelobranco.pt/
https://www.facebook.com/CybercentroCB
http://www.culturavibra.com/auditorios/cine-teatro_avenida/
https://www.facebook.com/baralternativacb
https://www.facebook.com/studiosilo.colectivo
http://www.write-bros.com/
http://www.pond5.com/48hourfilm

